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 الدياىة............................:ادتيسية................................................................... : سه الطالب ا..........:. 

          :الداملي حمل                                                      و     /      /        تاريخ امليالد.:............................................ 

 : االصدار تاريخ...............................................................     الرقه القومي:........................................ 

  رقه اهلاتف......................................................................... :قامة اإلعيوان حمل................................ 
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 :الدرجات العلنية واملؤهالت اذتاصل عليوا الطالب 
 

انذراسيت ثاملؤهال م نحتبريخ امل انتقذير انعبو جهت احلصىل عهيه   

1 ........................................................................ ................................................... ................................ ................................ 

2 ........................................................................ ................................................... ................................ ............................... 

3 ........................................................................ ................................................... ................................ ................................ 

 ،،،،،تحية طيبة وبعد                                           جامعة سوهاج –السيد األستاذ الدكتور/ عميد كلية الرتبية 
 /الدبلووأتشرف بتقديم طلبي ىذا راجيــاً قيد أسمـي للحصـول على 

...................................................................................................................................   
أثناء الحصول على ىذه  درجة جامعية أخرىدبلوم أو أي بأقـر بأنني غير مقيد ، كما المقـررة في مواعيدىـا المحـددة وأتعهـد بسـداد الرسـوم

 ،،،،،ق االحتراموتفضلوا بقبول فائ             .             الدبلوم أو الدرجة العلمية
 ..........................: الطالب توقيع     م                                      202/     /         حتريرًا يف

 وكيم انكهيت نشئىن انذراسبث انعهيب وانبحىث                            مذير اإلدارة           ملراجع ا    املختص     
..................       ................            ........................                                  ................................ 

  م    20قيد الطالب :      /      /      تاريخ قرار مجلس الكلية ب
 عميد الكليح                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ................................ 

  م    20امعة للدراسات العليا والبحوث للقيد :      /      /      االستاذ الدكتور نائب رئيس الج اعتمادتاريخ 
  نائة رئيس اجلامعح للدراساخ العليا والثحوث                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ....................................... 

 لقــــــيداستمارج ا

 (الواحد العام نظام) الرتتيح للدتلوم العامح فى
 )الطالب املتفرغني(
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/ ......................................................                                                هيئةأو  مبصلحةقرار والعاملين نقر نحن الموقعين أدناه على ىذا اال    
                           ..................................../بكالوريوس أو ليساىسوالحاصل على ................. .............................. /الطالبأن 

 .............................../ لدرجة للقيد، والمتقدم بتقدير عام /................. ...................................../. قسه

جامعة سوىاج ال يعمل بأي مصلحة حكومية أو قطاع خاص، ونضمن فى حالة تعينو يرسل موافقة جهة العمل  –بكلية التربية 
 معتمدة، وىذا إقرار منا بذلك للكلية.

 ر الثاىي:ـــاملق   ر االول :                                                                                                               ـــاملق

 ............................................االسم /                      ..............................................االسم / 

 ............................................  الوظيفة /                  .............................................الوظيفة /
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                          ................... ....................../بكالوريوسأو  ليساىسوالحاصل على  .............................................../  أىاأقر 
 /.............................لدرجة للقيد، والمتقدم /........................عام بتقدير....................................../قسه

جامعة سوىاج بأنو لم يسبق لي االلتحاق بالدبلوم ىذه فى أي من  –بكلية التربية / ................................ختصص
إعادة القيد إال فى العام التالي مباشرة لسنة االلتحاق، وال يجوز إعادة القيد أكثر من مرة  زقة مع علمي بأنو ال يجو األعوام الساب

واحدة، كما أقر إنني غير مقيد بأي دبلوم أو درجة جامعية أخرى خالل سنوات الدراسة بهذه الدبلوم، وإذا اتضح خالف ذلك 
 رداد المصروفات الدراسية مع تحملي المسئولية القانونية.فللكلية الحق فى إلغاء قيدي دون است

 وهذا اقزار منى بذلك،،،

 ................................/...املقر مبا فيى                                                                                     

 ....................................................................عاليو السيد/.ونشهد نحن الموقعين على ىذا أدناه بأن المقر ب

 قد وقع على ىذا االقرار أمامنا، 

 الثاىي: شاهدول :                                                                                                                 شاهد أ

 ............................................االسم /                      ............................................../ االسم 

 ............................................  الوظيفة /                  .............................................الوظيفة /

 ............................./مبحافظة     ..................................../  هيئة مبصلحة أوا اننا الموقعين من العاملين كم     
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